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Võsu–Oandu talvematk …
juba viieteistkümnes!

Külm ja lumerohke jaanuar näitas tõelist
talvenägu ja andis tööd ja lumiseid illusioone
rajameister Jüri Teppele ja matkapäeva
korraldajatele. Selle kauni kaemuse suutis
ootamatult soe ja vihmane veebruari
esimene pool sootuks nullida. Õnneks
hakkas ilmataadiga sõlmitud leping
veebruari lõpul siiski vett pidama ja 27.
küünlakuu päeval jätkus lund ja päikestki.
Kindlasti aitas kaasa eritellimus Lahemaa
rahvuspargi 45. juubeliaastaks.
Võsu spordihoone juurde stardipaika
saabus igast kandist rõõmsameelseid
matkalisi, kaugemalt RMK matkabussiga
Rakverest ja Looduse Omnibussiga Tallinnast. Peale avarivistust saatis Vihula vallavanem Annes Naan humoorikalt ja isiklikul
eeskujul seltskonna rajale. Teadaolevalt on ta
esimene Vihula vallavanem, kes suuskadel
matka kaasa teinud. Igal osalejal oli võimalik
valida 10,6 km suusaraja, 8 km jalgsimatka
või 4 km juhendajaga loodusretke vahel.

Neid, kes koos matkajuhiga Kärpsejõe
retkele soovisid, tuli kokku nii palju, et
pidime moodustama 3 gruppi, kes siis Ene,
Tiina ja Riina eestvedamisel uusi radu
avastama suundusid. Võsu–Oandu raja
jätsime suusatajatele ja sumasime lumes üle
mägede ja läbi orgude Koprarajale välja. Ja
kuigi salapärane Kärpsejõgi osutus lihtsalt
Altja jõe vanaaegseks nimeks, oli vaatamist,
kuulamist ja imetlemist igal sammul: lumega
kaetud puud ja mäenõlvad, üle mahalangenud jämedate puutüvede ronimine,
metskonna vana taimeaed keset padrikut,
päikesepaistel sillerdav ja sulisev jõgi,
põdrajäljed, kopra liurada ja imevaikse
häälega pöialpoisid kuuseokstel hüplemas.
Oandu finišipaigas podises väliköögi
kahes katlas maitsev hernesupp. Matkajate
toitlustamine oli juba mitmendat aastat
tublide Viru maleva naiskodukaitsjate
hooleks Marit Sireni juhtimisel. Oandu
näituseküüni laual aga seisis taas pikk rivi

moosikonkursile toodud keediseid, mis kõik
ootasid mekkimist ja hindamist.
Oli see hernesupi hõng või mooside
erkmagus aroom, mis erinevatelt radadelt
osalejad tavalisest käbedamalt kohale
meelitas. Kevadehõngulises päikesesäras
tuhisesid finišisse esimesed suusamehed,
nautides lumist rada ja nentides ehk pisut
üleplaanilist öist lumesadu. Pikemalt
jalgsimatkarajalt jõudnud oleksid aga veelgi
soovinud astuda. Paljud töötasid meeskonnana – tugevam ees ja nõrgem (ka koer või
mõni allameetrimees) nööriga sabas.
Kõik osalejad said nuputada vastuseid
küsimustele pritsimeeste ja loodushoidjate
töömailt ning traditsioonilise tunniskirjaga
loa külastada tasuta kõiki RMK loodusradasid. Nagu ikka, oli ka seekord igal
osalejal võimalus endale lõkkeonnis puidust
mälestusmedal põletada.
Konkursil „Moosid keldrist välja!“
võistles 13 maitsvat meistriteost, mille

Emakeelenädal Võsu koolis
14.-18. märtsil toimus Võsu koolis
emakeelenädal.
Emakeelepäeval kirjutas 1.-9. klass ülekoolilist
etteütlust, mis sel aastal oli veidi teistmoodi. 1. klass
alustas ja lõpetas ühe lausega, iga järgnev klass sai ühe
lause juurde. 9. klass kirjutas kokku üheksa lauset.
Samuti avati koolis ka 3.-9. klassi raamatuseljaluule
näitus, mida huvilistel on võimalik ka pärast
koolivaheaega vaatama tulla.
Teisipäeval meisterdati lihavõttekaunistusi. Neljapäev oli eriti tihe päev, mis algas Känguru matemaatikavõistlusega. 7.-8. tunni ajal toimus rannaklubis
kauaoodatud Playback Show, mis sedakorda oli
pühendatud Eesti muusikale. Kogu üritust juhtis
Helena. Õpilasesindus oli ette valmistanud humoorikad vaheklipid Õige eestlase võistluse kandidaatidega, kelleks olid linnatüdruk Betty, kassnaine,
pagulane Borat, venelane Saša, põllunaine Salme,
laulja ja tantsija Teet, sportlane, hipi Armiida, viriseja
Cameron, ükskõikne eestlane. Kõige rohkem hääli sai
publikult sportlane, kes kuulutatigi kõige õigemaks

eestlaseks. Samuti olid palju vaeva näinud oma
etteastetega kõik klassid, kelle esinemistest õhkus
mõnusat koostegemise tunnet. Muusikat esitati seinast
seina. Auväärne žürii (Liis, Ivari ja Anneli) kuulutas
võitjaks 7. klassi, kes esitas miksi Anne Veskist,
Ummamuudust, Meisterjaanist ja Winny Puhhist.
Võitja esindab Võsu kooli ka Väike-Maarjas toimuval
võistlusel. Žüriilt sai iga esineja kommikoti ja
tunnustuse selle eest, mis just nende etteaste
tugevuseks oli.
Neljapäeva lõpetas emakeeleöö koolis ööbimisega. Vaatamata sellele, et kõik lapsed olid väsinud,
jõudsid nad ometi mängida veel krimi-Aliast,
lahendada detektiiviülesannet ja panna oma tähelepanu proovile. Öö lõpetas õudusfilmi vaatamine
rannaklubis, kust vaimude tunnil tagasi koolimajja
mindi kiiremini, kui tuldi. Koolinädala lõpetas ja
vaheaja juhatas sisse reedene pidžaamapäev, kus terve
koolimaja oli täis uniste nägudega lapsi. Emakeelenädala kokkuvõtteid tehes tunnustati ka neid kuut last,
kes olid esmaspäevase etteütluse veatult kirjutanud.

hulgast rahvas sai oma lemmikud välja
valida. Võitjaks tuli juba mitmendat aastat
Marika Kilk, seekord astelpaju-kõrvitsamoosiga, teine oli Marit Sireni porgandiõunamoos ja kolmas Tiina Reintali ebaküdoonia-võilillesiirup. Loodus-keskuses
sai uurida näitusi ja ülevaadet eelmiste
matkade piltidest ning kuulutustest, vaadata
loodus- ja kultuuriloolisi filme ning slaidiprogramme.
Niimoodi askeldades, tuttavatega vesteldes, maitsvat suppi ja magusat moosi
mekkides koguneski Oandu looduskeskuse
õuele üle kahesaja aktiivse ja rõõmsameelse
osaleja. Ootame teid ka meie kevadistele,
suvistele ja sügisestele ettevõtmistele (kirjas
nii www.loodusegakoos.ee valla kodulehel
kui ).
Kohtumiseni järgmise aasta talvematkal!
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Pole olemas võimatuid unistusi
Ei saa üle ega ümber omavalitsusreformist,
mille eelnõu on nüüdseks ka riigikokku
jõudnud. Lähen riigikogusse Vabaerakonnaga arutama, mida selles eelnõus
praeguses situatsioonis parandada ja muuta.
Seadus peaks välja tulema 1. juuliks.
Tõenäoliselt kõige tähtsamaks kuupäevaks
on eelnõus 1. jaanuar 2017. Selleks ajaks
peavad volikogud olema otsustanud, kellega
ühineda. Kui otsust tehtud pole, siis praeguse
eelnõu järgi teeb vabariigi valitsus 15.
veebruariks 2017 nendele valdadele ettepaneku ühineda kellegagi. Vallavolikogu
peab sealjuures 15. maiks 2017 vastama, kas
on valitsuse ettepanekuga nõus ja mittenõustumise korral oma otsust põhjalikult
põhjendama. Tõenäoliselt saaks Vihula vald
selle põhjendamisega hakkama. Kindlasti
peab sealjuures korraldama rahvaküsitluse
kogu valla territooriumil, et anda igale
vallaelanikule võimalus vastata, kas ta on
valitsuse ettepanekuga nõus või mitte. Kui
tuleb eitav vastus, ja volikogu aktsepteerib
rahva arvamust, teatab vallavolikogu
valitsusele, et me ei soovi ühineda. Sealt
edasi on seaduseelnõu mehhanismid
suhteliselt hambutud sundliitmise läbiviimiseks. Eesti Maaomavalitsuste Liidul on
seisukoht, et sundliitmist ei tohi omavalitsusreformi käigus rakendada ja kavatseb
kaevata Eesti riigi kohtusse. Kohtumenetlus
kestab aga umbes kolm aastat...
Hiljuti oli maavalitsuses nõupidamine
Lääne-Virumaa haldusreformi teemal.
Üldiselt aktsepteeriti Vihula vallavolikogu
otsust, et alustame läbirääkimisi alles pärast
omavalitsusreformi seaduse vastuvõtmist.
Niikaua kui riik ei ole seadust vastu võtnud,
on omavalitsustel väga keeruline hakata läbi
rääkima, sest me ei tea siiamaani, mis
ülesanded pannakse omavalitsustele pärast
reformi. Ülesannetest sõltub ka läbirääkimiste partnerivalik. Maavalitsuse nõupidamisel käidi välja ka selline ühinemisvariant,
mis meie volikogule on olnud kõige rohkem
meeltmööda – Lääne-Virumaa loodenurk
kuni Rakvereni oleks kõik üks vald: Vihula,
Kadrina, Haljala, Rakvere vald. Rakvere linn
ei ole huvitatud laienemisest, tahaks jääda
eraldi omavalitsusena Lääne-Viru keskuseks. Sellest loodenurga vallast tuleks 11 000
inimesega vald, millele riik on lubanud
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lahendus, mis oleks mõlemale osapoolele
vastuvõetav.

heldelt rahalisi vahendeid ja millesse üldse
hästi soosivalt suhtutakse. Kõik muud
teemad, kaasa arvatud see, kus vallakeskus
olema hakkab, sõltuvad läbirääkimistest.
Viimane volikogu moodustas ka laiapõhjalise komisjoni, kus on nii opositsiooni
kui koalitsiooni esindajad: kaks liiget IRList, kaks SDE-st, kaks Reformierakonnast ja
kaks valimisliidust. Komisjon peab läbi
arutama Vihula valla soovid: kellega hakata
läbi rääkima, mis variandid on Vihula vallale
kõige sobilikumad. Sellest komisjonist
taandasin ennast, sest tunnen, et olen meie
vallast pärit kodanikuna liiga äärmuslike
vaadetega. Samas lubasin komisjoni tema
töös igati aidata. Selle kuu volikogu vastas
Loksa ühinemisläbirääkimiste ettepanekule,
et alustame läbirääkimisi alles pärast
seaduse vastuvõtmist. Praegu on laual veel
Kunda linna ettepanek, millele tuleb aprillis
tõenäoliselt sama vastus.

Võsu-Käsmu kergliiklusteest
Kergliiklusteega seoses tuleb meil märtsi
lõpuks teha EAS-i lõpptaotlus. Kergliiklustee trassi on RMK juba sisse lõiganud.
Tee kulgeb põhiosas maanteest veidi kaugemal metsa sees vahepõikega mere äärde.
Usun, et kui kergliiklustee lõpuks valmis
saab, on see kui mitte kogu universumi, siis
maailma ilusaim.
Käsmu sadama eskiisi selgituseks
Käsmu sadama uue eskiisi selgituseks
peaksin täpsustama, et sadam on küll sama
kaugel meres kui eelmises variandis, aga
akvatoorium on siiski väiksem ja oleme uue
projektiga liikunud sadamaga merre sellepärast, et kogu sadam jääks kalda varju ja
meremuuseum oleks merelt näha nagu
praegugi. Mul on siiralt hea meel selle üle, et
tänu ühele tublile Käsmu mehele on erinevad
osapooled hakanud lõpuks omavahel eskiisi
üle arutama, et leida sadama projekti puhul

Maavanem esitab regionaalarengu auhinnale kolm kandidaati
Lääne-Viru maavanem Marko Torm
esitab Rahandusministeeriumile
parimate regionaalarengut toetavate
algatuste konkursile
„Regionaalmaasikas“ Tapa
kultuurikojas uksed avanud LääneVirumaa esimese 3D digikino, Vihula
mõisakompleksi ja Võsu sadama.
Tormi hinnangul on nende kolme
silmapaistva kandidaadi tegevus arendanud
maakonna majandust ja kultuurielu ning on
eeskujuks ka teistele maakondadele. „LääneVirumaal on palju, mille üle uhked olla.
Sedakorda langes valik 2015. aastal
silmapaistnud arenduste osas just nende
kolme pärli kasuks,“ selgitas maavanem.
„Juba praegu on näha, et aasta 2016 tuleb
maakonna jaoks aga veelgi edukam ja
säravam – uusi arendusi ja ettevõtmisi on
kohalike inimeste poolt tulemas jõudsalt
juurde,“ lisas Torm ning tänas kõiki, kes
panustavad ja arendavad teenuseid, loovad
taristut, korraldavad sündmusi ja laiendavad
või kaasajastavad tootmist.
Regionaalarengu mõistes näitab Tapa
digikino avamine, et ka väiksemates
keskustes on võimalik pakkuda teenuseid,
mida tavapäraselt loetakse vaid võimalikuks
suuremates Eestimaa keskustes. Tormi sõnul
on väga oluline nii Tapa valla tänaste kui
tulevaste elanike jaoks, et siin hoolitsetakse
üldisema elukeskkonna kvaliteedi ning
mitmekesisuse eest.
Tegevuse mõjuna regionaalarengule
tõstab maavanem esile Vihula mõisakompleks olulisust nii piirkonna ettevõtja ja

Laste arv Vihula vallas suureneb
Meie lasteaedadesse tulevate laste arv on
kasvanud. Pidime tegema hiljaaegu otsuse
avada Võsupere lasteaias kaks rühma. Maja
arhitektil on ülesanne leida võimalus projekteerida lasteaiaosale teine korrus, kuhu saaks
paigutada suuremate laste rühma. Olemasolevad pinnad kannatavad küll enam-vähem
kaks rühma ära, aga mida teha siis, kui laste
arv veelgi kasvab.
Ka eelkoolis oli sel aastal oluliselt
rohkem lapsi – 12. Kui lasteaiad on lapsi täis,
siis terve mõistus ütleb, et Võsu kool peab
säilima. Kohalike inimestena oleme nõus, et
vald paneb oma eelarvest suure summa riigilt
saadavale juurde, et kool toimiks. Kas aga
tulevane suurvald oleks nõus oma eelarvest
kooli toetama? Sest niipea kui koolis
toimuvad esimesed muudatused: tulevad
liitklassid või hakatakse õpetajate palka
kuidagi piirama, hakkab kooli kvaliteet
langema, õpilased lähevad ära, see suretab
põhimõtteliselt kooli välja. Kui üks härra
kirjutas eelmises vallalehes, et vald on
plaaninud muuta Võsu kool 6-klassiliseks,
tekitas see minus sügavat hämmingut. Mina
ei ole sellist ideed vallamajas kordagi
kuulnud, lugesin sellest esimest korda
eelmisest vallalehest. Pigem peaks tegema
vastupidi: kui klassis oleks juba 15 õpilast,
võiksime mõelda Võsu või siis Lahemaa
gümnaasiumi avamise peale, mis oleks
täiesti eriline, loodus- ja keskkonnakallakuga kool. Meile võidaks tulla õppima
just sellepärast, et see on Võsu kool, mitte
sellepärast, et ta asub kõige lähemal ja et siit
saab vastava hariduse. See on muidugi hästi
pika perspektiiviga mõte, aga unistada
sellest tuleks. Pole olemas võimatuid unistusi. On vaid piiratud
ettekujutus võimalikkusest.
Annes Naan
Vihula vallavanem

Võsu sadama teine
hooaeg
Võsu sadama navigatsiooniperiood algab
esimesel mail ja kestab 15-nda septembrini.
MtÜ Võsu Sadama juhatus on otsustanud paigaldada sel aastal ka kolmanda
ujuvkai. See annab võimaluse välja üürida
täiendavalt kohti alustele. Avaldusi ootame
maili aadressi: vosu.sadam@vihula.ee.
Rahvastikuregistris Vihula valda registreeritud aluse omanikule kehtib 25%-ne
soodustus. Samuti ootame ka eelmise aasta
kohaomanike sooviavaldusi.

Lauatennise seeria
läheneb finišile

tööandjana kui ka kohaliku kogukonna
kokkusaamiskohana.
Võsu sadam omakorda avab Tormi sõnul
võimalusi erinevate ettevõtmiste korraldamiseks, ettevõtluseks ning turismi arendamiseks. Sadamad ei ole kohad ainult merelt
tulijatele või merele minejatele, vaid on
reeglina kogunemiskohtadeks ning erinevate
puhkepiirkonna teenuste arendamiseks nii
kohalikele inimestele kui piirkonna külas-

Foto Meelis Meilbaum
tajatele.
Regionaalarengu auhinda annab riigihalduse minister välja korra aastas
positiivse ja väljapaistva mõjuga tegevuse eest regionaalvaldkonnas.
Konkursile laekuvaid ettepanekuid
hindab rahandusministeeriumi moodustatud komisjon, kes esitab tunnustusettepanekud riigihalduse ministrile.

Vihula valla seeriavõistluse kuuenda etapi
võitis Sergei Vassiljev Maardust. Teiseks jäi
Arkadi Mašegirov ja kolmandaks Janek
Seidelberg, mõlemad Võsu LTKst.
Parima vetrerani tiitli sai Kunnar
Vahtras, parim naismängija oli Ülle Vilba ja
parim noormängija oli Andrei Bekker.
Vihula valla parim oli Allar Raudla.
Sarja liidriks tõusis Sergei Vassiljev.
Kolme punkti kaugusele jääb Arkadi
Mašegirov, kellest punktiga jääb maha Ülle
Vilba.
Seitsmenda etapi lõpus loetakse viie
parema etapi punktid kokku. Medalite
jagamises võivad kaasa rääkida veel
esikümnesse mahtuvad Reelica Hanson ja
Jaanus Lokotar, kellel üks etapp vähem
mängitud.
Vihula valla seeriavõistluse selle hooaja
viimane, VII etapp toimub 24. aprillil 2016.
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Istung nr 30
Võsul, 10. märtsil 2016 kell 16:00.
Istungil osales 11 volikogu liiget: Robert Aasa,
Andrus Aasmäe, Urmas Einberg, Gerly Herm,
Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Mati Piirsalu, Jüri
Teppe, Aarne Vaik, Aide Veinjärv ja Uno
Õunapuu.
Istungil ei osalenud Anneli Alemaa ja Annika
Hallimäe.
Määrusega nr 42 kehtestati „Võsu Kooli hoolekogu
moodustamine ja töökord“
Määrusega nr 43
kehtestati „Sotsiaalteenuste osutamise kord Vihula
vallas“
Määrusega nr 44 viidi 12.02.2009 määruse nr 89
„Hooldajatoetuse maksmise kord Vihula vallas
kehtestamine“ ja 12.08.2010 määruse nr 14
„Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja
määramise kord“ preambulid vastavusse uue
Sotsiaalhoolekande seadusega
Otsusega nr 108 delegeeriti osa uuest Lastekaitseseaduses ja Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevaid kohaliku omavalitsuse üksuse ülesandeid
vallavalitsusele
Otsusega nr 109 kohustati vallavalitsust välja selgitama Võsupere külas asuvate ehitiste peremehetus
Otsusega nr 110 otsustati taotleda vallas asuvad
teed ja tänavad valla munitsipaalomandisse
Otsusega nr 111 anti nõusolek Käsmu külas asuva
kinnistu Kaskni omandamiseks
Otsusega nr 112 kehtestati Vainupea külas Salme
kinnistule koostatud detailplaneering
Otsusega nr 113 anti MTÜ-le Võsu Spordiklubi
otsustuskorras tasuta kasutusse tähtajaga 10 aastat
osa Võsu alevikus asuvast vallale kuuluvast
kinnistust „Võsu rand 1“
Otsusega nr 114 otsustati alustada Loksa Linnavolikoguga läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmise eesmärgil pärast vastavate seaduste
vastuvõtmist Riigikogus
Otsusega nr 115 moodustati haldusreformi teemaliste konsultatsioonide ja edasiste läbirääkimiste
pidamiseks 8 liikmeline ajutine komisjon (esimees
Aide Veinjärv, aseesimees Mati Piirsalu ja liikmed
Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Jüri Teppe, Urmas
Osila, Anneli Alemaa ja Gerly Herm).
Järgmine vallavolikogu istung
toimub 14. aprillil 2016
algusega kell 16.00 Võsul.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.

23. veebruari 2016 istungi nr 8 kokkuvõte
1. Kiita heaks vallavalitsusele esitatud hajaasustuse programmi projekti „Karula külas, Arumetsa kinnistule
kanalisatsioonisüsteemi rajamine“ aruanne esitatud kujul.
2. Anda nõusolek Võsu alevikus asuvate kinnistute Rakvere
tee 17 ja Rakvere tee 19 piiride muutmiseks.
3. Kinnitada katastriüksuse pindala, koha-aadressiks
määrata Vainupea küla, Vainurahva ning sihtotstarbeks
sotsiaalmaa alaliigiga üldkasutatav maa.
4. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Maa munitsipaliseerimine (Vihula valla teed ja
tänavad)“, „Sotsiaalteenuste osutamise kord“, „Määruste
muutmine (seoses uue sotsiaalhoolekande seadusega)“,
„Pädevuse delegeerimine (seoses uue sotsiaalhoolekande
seadusega)“.
5. Võtta vastu Käsmu külas Ranna tee 25 kinnistu
detailplaneering ja korraldada planeeringu avalik
väljapanek.
6. Väljastada ehitusluba Võsu alevikus Jaanioja tn 8
kinnistule abihoone püstitamiseks.
7. Muuta järgmiste vallavalitsuse määruste preambuleid,
viies need kooskõlla uue sotsiaalhoolekande seadusega:
Vihula Vallavalitsuse 29.05.2012 määrus nr 3
„Sotsiaaltranspordi teenustasude täiendav kehtestamine
ja kliendi omaosaluse suuruse kehtestamine“, Vihula
Vallavalitsuse 22.02.2011 määrus nr 2 „Sotsiaaltranspordi teenustasude osaline kehtestamine“, Vihula
Vallavalitsuse 22.02.2011 määrus nr 4 „Sotsiaaltransporditeenuse kliendiks registreerimise avalduse ja
kliendi profiili vormi kehtestamine“ ja Vihula Vallavalitsuse 22.02.2011 määrus nr 3 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise juhend“.
8. Volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
kinnitada järgmiselt: maksta rehabilitatsioonitoetust
ühele puudega inimesele summas 56,79 eurot; maksta
toetust ühele vähekindlustatud perele summas 245,20
eurot; maksta küttetoetust kahele puudega inimesele
kokku summas 320 eurot; maksta küttetoetust ühele
töötule summas 300 eurot; maksta ühekordset toetust
ühele perele summas 311,30 eurot; maksta toimetulekutoetust ühele inimesele summas 130 eurot; määrata ühele
raske puudega inimesele hooldaja ja maksta hooldajatoetust.
01. märtsi 2016 istungi nr 9 kokkuvõte
1. Kinnitada Võsu aleviku Tõusu tänava pindala, määrata
koha-aadressiks Tõusu tänav ja sihtotstarbeks transpordimaa.
2. Kooskõlastada Kakuvälja külas Vanakupja kinnistule
puurkaevu rajamine.
3. Nõustuda vee erikasutusloa väljastamisega AS Farmi
Piimatööstus Annikvere Juustutööstusele.
4. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Võsupere külas asuvate ehitiste peremehetuse
tuvastamine“, „Võsu Kooli hoolekogu moodustamine ja
töökord“, „Vainupea küla Salme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“.
5. Vihula Vallavalitsuse 23.01.2013 määruses nr 1 „Vihula
Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisud,
palgaastmed ja palgamäärad“ muudetakse, asendades lisa
„koosseisud“ uue lisaga.
6. Väljastada kasutusluba Sagadi küla Mõisa kinnistu
jääkeldri kasutamiseks.
7. Väljastada projekteerimistingimused Võsu alevikus Piiri

OTSIME SUVEKS VÕSULE AEDNIKU
Vihula Vallavalitsus otsib suveperioodiks 15.aprill
kuni 15.oktoober Võsule aedniku. Sooviavaldus
esitada vallavalitsusele hiljemalt 15.aprilliks 2016
aadressil Mere tn 6 Võsu alevik 45501 Vihula vald või
e-postiga vald@vihula.ee. Täpsema informatsiooni
saamiseks helistada 5 688 1511 Urmas Osila.

TEADE
Vihula Vallavalitsus teatab, et on algatanud
peremehetu ehitise hõivamise menetluse
väidetavalt peremehetu ehitise, Võsupere külas
endise Lehtmetsa talu maal asuva elamu ja kuuri
kohta. Hoonete praegune kasutaja on Arvi Ilves.
Kõigil isikutel, kellel on vastuväiteid nimetatud
ehitiste peremehetuse või hõivamise kohta, palume
need esitada hiljemalt 11. maiks 2016 Vihula
Vallavalitsusele aadressil Mere tn 6, 45501 Võsu alevik,
Lääne-Virumaa.
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tn 4 kinnistule mobiilsidemasti püstitamise ehitusprojekti
koostamiseks.
8. Väljastada ehitusluba Eisma külas Roopalu maaüksusele
puurkaevu rajamiseks. Väljastada ehitusluba Võsu
alevikus Metsa tn 21 kinnistul asuva elamu laiendamiseks.
9. Pikendada Pihlaspea külas Mahla kinnistule elamu
püstitamiseks väljastatud ehitusluba.
10. Esitada Vihula valla poolt MTÜ Arenduskoda LEADER
hindamiskomisjoni liikmeks Anneli Kivisaar MTÜ
Võhma Seltsimaja esindajana ning hindamiskomisjoni
asendusliikmeks Valdek Kilk MTÜ Võsu Vabatahtliku
Tuletõrjeühingu esindajana.
08. märtsi 2016 istungi nr 10 kokkuvõte
1. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastuseks Salatse küla Mäerahva kinnistu
omanikule. Anda luba ühise jäätmemahuti kasutamiseks
Käsmu küla Neeme tee 23a kinnistu omanikele.
2. Vallavalitsus kiitis heaks vallavanema poolt volikogule
esitatud järgmised eelnõud: „Arvamuse andmine
kinnisasja omandamiseks“ ja „Vara tasuta kasutusse
andmine“.
3. Kinnitada Võsu alevikus Kooli tänava pindala ja piirid,
määrata koha-aadressiks Kooli tänav ja sihtotstarbeks
määrata transpordimaa.
4. Nõustuda tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse
seadmisega Vihula Valla Veevärk OÜ kasuks valla
omandis olevatele kinnistutele Käsmu külas Põllu tänav
L4 ja Hundisoo tänav L2 veetöötlusjaama torustike
rajamiseks ja majandamiseks.
5. Vihula Vallavalitsuse 28.04.2009 määruses nr 1
„Kohalike maanteede ja tänavate nimede määramine“
tehakse järgmised muudatused: tänavate loetellu lisatakse
Kooli tänav ja määruse lisadeks olevad tänavate
asendiplaanid täiendatakse Kooli tänava asendiplaaniga
ja Rakvere tee asendiplaan asendatakse uue plaaniga.
6. Kehtestada hinnakiri ja tingimused Võsu LasteaedPõhikooli ruumide ja inventari üürile andmisel haridusasutustele ja suvelaagrite korraldajatele.
7. Väljastada projekteerimistingimused Adaka külas Kaasiku maaüksusele loomade söögiplatsi ehitusprojekti
koostamiseks. Väljastada projekteerimistingimused
Vainupea külas Odraksi maaüksuse elamu laiendamise
ehitusprojekti koostamiseks. Väljastada projekteerimistingimused Altja külas Linda maaüksusele suveköökgrillmaja ehitusprojekti koostamiseks.
8. Väljastada ehitusluba Pedassaare külas Liiva kinnistu
elamu ümberehitamiseks.
15. märtsi 2016 istungi nr 11 kokkuvõte
1. Algatada piiratud teovõimega täiskasvanud isikule
eestkoste seadmine.
2. Kooskõlastada Oandu külas Mihkli kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht. Kooskõlastada Oandu külas Sipa
suvila kinnistule rajatava puurkaevu asukoht. Kooskõlastada Eisma külas Rähni kinnistule rajatava puurkaevu
asukoht.
3. Anda nõusolek M.Nõmmelale korraldatud jäätmeveoga
liitumisest perioodiliseks vabastuseks.
4. Anda luba avaliku ürituse „Võsu Rannafestival“ korraldamiseks Võsu rannas 30.07.2016 kella 12:00 kuni
31.07.2016 kella 02:00.

Meeldetuletuseks
metsaomanikele
Metsanduslike toetuste tähtpäevad
2016. a:
Metsa uuendamise toetus – 15. juuli
Pärandkultuuri säilitamise ja
eksponeerimise toetus – 30. juuni
Metsamaaparandustööde toetus –
septembris
Natura metsa toetus – 4.–22. aprill
Metsameede – juunis
Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse
lepinguid kogu aasta kestel
Rakvere metsaühistu
Kunderi 6, Rakvere, 44307
Lääne-Virumaa
Tel: 322 7845

Võsu turg
Soovist, et Võsu turust saaks koht, kus
ümberkaudsed põllumehed saaksid realiseerida oma toodangut ja Vihula valla elanikud
seda omakorda tarbida, ootab vallavalitsus
sooviavaldusi turu kioskite ja müügikohtade
kasutamiseks.
Sooviavaldused tuua vallavalitsusse või saata
aadressil: vald@vihula.ee hiljemalt 15. aprilliks

võtab eraisikutelt 22.,
23., 29. ja 30. aprillil
2016 t a s u t a

vastu asbesti sisaldavaid jäätmeid
(eterniiti).
Vastuvõtt toimub reedel kella 9.00 kuni
17.30ni ja laupäeval 10.00 kuni 15.00ni
Lääne-Viru Jäätmekeskuses Piiral.
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APRILL
01.04 kell 14.00 Naljapäev-Roosidesõda
Võsu Rannaklubis
Korraldaja: Selts Meelespea
Info: Lii Undusk 53359340
2 €UR Pilet
02.04 kell 17.00 Luisa Värk ja Alen Veziko
Vihula mõisas
Info: http://www.vihulamanor.com
02.04 kell 13.00 Raamatuesitlus. Kohtumine
raamatu „Salapärane Eesti“ autori Marko
Kalduriga. Karepa rahvamajas.
Info: Ene Loo 5 381 1500
09.04. kell 17.00 Tšellokvartett C-JAM
Vihula mõisas
Info: http://www.vihulamanor.com
16.04. kell 17.00 Jaagup Kreem & Taavi Langi
Vihula mõisas
Info: http://www.vihulamanor.com
16.04 kell 10.00 Külade spordipäev.
Võsu Spordihoones
Koroona, kabe, korvpalli vabavisked,
noolemäng, teatevõistlused lastele ja
täiskasvanutele.
Võistlustele registreerimine kuni 11. aprillini
tel: 323 8400; 5 650 0505
e-post: spordihoone@vihula.ee
22.04 Jüriööjooks Sagadi mõisa tiigi ääres
kell 18.00 Võsu kooli sõbralik orienteerumine
kell 20.00 Vihula valla Jüriööjooks
27.04 kell 10.00 Vihula valla lauatennise IV
seeriavõistluse 2015/2016 7. etapp Võsu
Spordihoones
Pidulik lõpetamine
30.04 kell 19.00 Volbripidu.
Karepa seltsimajas

24. aprillil kell 13.00 toimub

MAAKONNA EAKATE PIDU
TAMSALU KULTUURIMAJAS

Tule veeda üks tore päev!
Bussi marsuut: Võsu-Käsmu-Eru-Vatku-Tõugu-VõhmaIlumäe-Palmse-Võsupere-Tamsalu. Sõidu pilet 2€
KIIRUSTA bussis kohtade arv piiratud!!!
Täpsem info: Lii Undusk mob. 5 335 9340

MÄRTS 2016

FELITA REEMAN
Ilumäe küla

99

JAANUS JAHILO
Joandu küla

91

ELVE-MARIANNE ERU
Võsu alevik

86

PERENIINA JALLAI
Palmse küla

85

ELLEN URBUS
Mustoja küla

85

ANNA SOKK
Käsmu küla

84

ELVI LAAGUS
Võsu alevik

83

VÄINO BASAROV
Joandu küla

81

VANDA MÜLLA
Karepa küla

81

EINO PALMAR
Kakuvälja küla

80

ARVI ILVES
Palmse küla

75

HELLI URMET
Karepa küla

70

Aprilli kuu SOS-i

NALJAPIDU
16. APRILLIL
KELL 20.00
Rannaklubis
Tantsuks ansambel TÖRTS
Piletid eelmüügist 5€, kohapeal 7€
Ole kärme, kohtade arv piiratud.
Avatud Baar
Info ja piletite müük
mob. 5 335 9340 Lii

Austatud Vihula valla
ettevõtjad ja mittetulundusühenduste
esindajad,
Vihula Vallavalitsus palub Teid
12. aprillil kell 14.00 Võsu rannaklubisse,
et vahetada infot ja arutleda valla,
ettevõtete ja kolmanda sektori
koostöövõimaluste teemal.
Osalemisest andke palun teada
hiljemalt
11. aprilliks e-mailil
anneli.kivisaar@vihula.ee või telefonil
5251127.
Vallavalitsus
Lõhutud küttepuud Teie õuele! Helista ja
küsi täpsemalt. Telefon: 5 632 5907

Zumba treeningud neljapäeviti
algusega 17.00 Treeningud on
tasulised, täiskasvanule 5 € ning
noortele alates 12 aastast 3 €.
Treener Erika Pilv
Asahi (lihtsad harjutused, mis sobivad kõigile lõdvestuseks,
koormusest taastumiseks ja pingete maandamiseks) tunnid
toimuvad esmaspäeviti kell 19.00-20.00 Võsu
Spordihoones. Info: J. Undusk 5 335 9207
HOOLI OMA TERVISEST!
Lauatennis

teisipäeval
neljapäeval

18.30–20.30
18.00–19.00 algajad
19.00–20.30 edasijõudnud

Võsu spordihoone avatud
E, R
10.00–21.00
T, K, N 13.00–21.00 tel: 323 8400
L, P
12.00–19.00 e-post: spordihoone@vihula.ee

VÕSU LILLEÄRISSE vajatakse 3
suvekuuks abilist osalise tööajaga.
Soovitavalt pensionäri, kes on hea
suhtleja.
Helistada telefonile 5 563 6078

Meeli

Meie hulgast
on lahkunud …

ENDLA KRUUSAMÄE
25. veebruar
LEONHARD SEPP
13. märts

Informatsiooni ja kaastööd võib tuua või saata aadressil: Mere tn 6 Võsu 45501 Vihula vallavalitsus “Vihula Valla Leht”
või e-post: avo@vrkirjastus.ee iga kuu 15-ndaks päevaks

